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 A turma 60 e a turma 48 

construíram uma árvore de Natal  

em conjunto no âmbito do projeto 

turma amiga. Os Pais Natais foram 

divididos por todos e colados em 

rolos de papel higiénico e no fim 

montados em forma de árvore de 

natal. No dia 13 de Dezembro as 

turmas juntaram-se e cantaram 

algumas canções alusivas à época 

natalícia. 

á r v o r e  d e  N ata l

16
de  11 a 18 de Janeiro 

EB1/JI SEtúBal



EB1/JI Nº5 SETÚBAL 
 

Nos nossos intervalos… 
 
 
De modo a promover a boa disposição, a cooperação, a amizade e dizendo 
não à violência e indisciplina que, muitas vezes, ocorrem nos intervalos por 
falta de ocupação, cada turma criou um “Kit intervalos”! 
Este consiste em objetos trazidos de casa, ou construídos na sala de aula, 
que possam ser usados e partilhados nas brincadeiras de intervalos. 
O “Kit” é, também, muito útil nos dias de chuva, nos quais não podemos 
brincar lá fora! 
 
  

                                                          Eis um exemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“BRINCAR é aprender a vida, com alegria!” 

A caixa da turma 25 está em construção e vai 
mudando o seu conteúdo. 
Atualmente temos: livros para um clube de 
leitura, carrinhos, robô, corda e berlindes. 
 



Biblioteca Escolar Ana Fortuna 

Património  

Dar um Futuro ao Passado 
 

Universo amplo e complexo, permanentemente 

presente no nosso quotidiano, o Património é 

indissociável da nossa realidade, requerendo 

conhecimento, proteção e valorização. Foi tendo em 

conta estes objetivos que esteve patente na nossa 

Biblioteca Escolar uma exposição organizada por 

categorias de acordo com a nossa parceira, a Editora 

Santillana. Aos visitantes, através da observação dos 

painéis expostos, com o auxílio de um guia elaborado 

pela equipa da BE, foi possível pesquisar e obter 

informação específica sobre cada uma das categorias.  

 

A Equipa da BE  

 



No âmbito da Animação Sociocultural, Ação 9 - Geração Sucesso, desenvolveram-se

diversas atividades nas escolas pertencentes ao Agrupamento, nomeadamente:

EB1/JI de Setúbal; EB1/JI da Manteigadas e EB1/JI Nº 5.

Tão versátil que é o jogo do Galo!

É um Jogo do Galo misturado com corrida, excelente para  brincar ao ar livre.

O jogo ajuda no desenvolvimento do raciocínio, da lógica, estratégia e resolução de problemas, 
prever o movimento do adversário, aprender a formar sequência e ter paciência.  

 anImação SocIocultural

Jogo do galo HumaNo

Jogo do Galo humano



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Teve inicio no dia 07/01/2019 na nossa escola, o ciclo de debates organizado pelo Gabinete 
da Juventude da Câmara Municipal de Setúbal que vai percorrer todas as escolas de 3º ciclo 
e secundário da cidade com 11 debates.

Participaram nesta atividade no auditório do Agrupamento, 126 alunos das turmas 7ºB, 7ºC, 
7ºD, 7ºE, 9ºC e PIEF’s onde juntamente com um painel de convidados composto por Técnicos 
do Gabinete da Juventude, uma representante da APAV e a famosa youtuber, humorista e 
repórter de exteriores do programa “5 para a meia noite”, Beatriz Costa (M7) se abordou temas 
acerca da vivência da sexualidade juvenil, tais como: gravidez na adolescência, violência no 
namoro, consentimento sexual, comportamentos de risco, revenge porn, etc.

Os alunos tiveram também oportunidade de verem respondidas questões com os convidados 
através de participação ativa e direta ou de forma anónima, por escrito.

cIclo dE dEBatES

va m os  fa l a r  d e  s e xo  a s é r i o



Natália Silva
Técnica Superior em Animação Sociocultural



Esta newsletter e números anteriores estão disponiveis no 
modo “flip book” em:  https://issuu.com/aeosantiago/docs 

O arquivo completo e atualizado dos números anteriores 
também pode ser consultados em: 

http://www.aveordemsantiago.pt/newsletter_aeos.html


